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Staten har gjort en utredning om LSS.  

Utredningen heter   

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen.  

 

Ett annat namn för utredning är betänkande.  

I det här dokumentet använder vi ordet utredning.  
 

FUB har läst utredningen   

och har flera förslag   

för att göra det som utredningen föreslår bättre.  

 

Sammanfattning  
 

  

LSS-utredningen har varit fel från början  

För ungefär 25 år sedan röstade Sveriges riksdag om  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.  

LSS skulle ge personer med stora funktionsnedsättningar  

möjlighet att leva ett liv som andra.  

Alla i riksdagen sa ja till den nya LSS-lagen.  

  

För 25 år sedan när riksdagen bestämde om LSS-lagen  

var ekonomin i Sverige dålig.  

Många människor var arbetslösa.  

Det är viktigt att komma ihåg det idag   

när alla bara pratar om kostnader för LSS  

och kostnader för personlig assistans  

  

Vi vill att de som bestämmer ska börja minnas  

varför alla i riksdagen   

var överens om LSS-lagen i maj 1993.   

Vi vill också att de som bestämmer ska förstå  

vad som kan hända om utredningens dåliga förslag  

blir verklighet.  

  

LSS-utredningen har fått mycket kritik 

Riksförbundet FUB pratade med Socialdepartementet  

redan i april år 2015  

och sa vilka delar av LSS som behöver bli bättre.  

FUB och andra funktionsrättsorganisationer  
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trodde att det skulle bli en bra LSS-utredning.  

  

Vi trodde att utredningen skulle arbeta med   

att ta fram förslag som är bra för personer  

som har rätt till LSS.   

 

Men när utredningen startade  

hade den ett annat mål.  

Utredningen skulle ge förslag på   

hur kostnaderna för stöd kan bli mindre  

särskilt kostnaden för personlig assistans.  

  

Bara två experter från organisationer  

som representerar personer med funktionsnedsättning  

fick vara med i arbetet med utredningen.  

Det var inte rättvist   

eftersom ungefär 75 tusen personer i Sverige   

har behov av LSS-insatser.   

  

Regeringen fick LSS-utredningen i januari 2019  

Då sa FUB och andra organisationer   

att nästan alla förslag var dåliga.  

Regeringen bestämde då om en ny utredning  

som särskilt var om personlig assistans   

och om kostnaden för assistans.    

Den utredningen är inte klar än.  

  

Frågorna om personlig assistans och kostnaden för assistans  

finns därför inte med i de delar av utredningen  

som FUB har åsikter om här.  

Men alla de åsikter som Funktionsrätt Sverige hade  

om förslagen om personlig assistans  

är också Riksförbundet FUB:s åsikter.  

  
 

De andra nio insatserna  
FUB ger förslag till de andra nio insatserna enligt LSS  

i det här dokumentet.  

Vi talar också om det som inte fungerar så bra   

som det var tänkt med LSS.  

Det finns flera saker som gjort det svårare   

för personer med rätt till insatser enligt LSS  

att kunna leva som andra.  

  

  

Vad som först måste göras  
FUB tycker att det finns två saker   

som först måste göras  

för att LSS ska kunna bli bättre:  
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1. LSS-lyft  

LSS-lyft betyder att de som arbetar med LSS 

måste få mer kunskap så att de kan göra ett bättre jobb.   

Det handlar om LSS-handläggare,  

 

och personal och chefer i LSS-verksamheter,  

till exempel de som arbetar på daglig verksamhet 

eller i en gruppbostad. 

 
 

2. LSS-inspektion  

Det måste finnas pengar för att inspektera,  

alltså kontrollera att människor som har rätt till stöd  

får det stöd de behöver.  

En inspektion kan kontroller 

om LSS-verksamheter är trygga och säkra 

och fungerar på ett bra sätt. 

Tyvärr har många människor med funktionsnedsättning  

varit med om våld och andra övergrepp.   

  

  

LSS och corona-krisen  
När vi i FUB skriver detta   

är det åtta månader sedan  

corona-sjukdomen kom till Sverige.  
 

Livet för personer med intellektuell funktionsnedsättning  

och personer som har insatser enligt LSS   

har blivit sämre och svårare på många olika sätt.  

Dagliga verksamheter är stängda.   

Det har varit förbud att ha besök i LSS-bostäder.  

Många har inte fått sina LSS-insatser.  

  

Människor har därför blivit ensamma och isolerade.   

De har blivit otrygga   

och risken för dålig hälsa har ökat.  

  

Corona-krisen visar tydligt vad som måste bli bättre i LSS.  

FUB har under lång tid sagt  

vad som måste bli bättre.  

Det är ledsamt att se   

att om LSS hade varit bättre  

skulle fler ha haft ett bra skydd under pandemin corona krisen.  

  

  

Vi behöver ingen ny LSS-lag  
Vi behöver ingen ny LSS-lag.  

Det är inget fel på lagen.  

Men lagen används fel  
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och kunskapen om lagen är inte bra.  

FUB vill att lagen vi har ska bli tydligare  

och att kvaliteten i LSS-insatserna ska bli bättre.  

  

Kapitel 3. Utgångspunkter och allmänna tankar   

  

Insatserna i LSS måste fungera bättre i samhället vi har idag   
 

Det här står i utredningen:  

Insatserna i LSS bör vara anpassade bättre till dagens samhälle.  

  
 

FUB tycker:  

• Insatserna i LSS måste fungera bättre   

för personerna som har rätt till dem.  

  

• Olika insatser ska fungera bra tillsammans  

och vara på de sätt som personen behöver.  

  

Alla personer som har rätt till LSS-insatser  

ska få de insatser de behöver.  

Men de som ska besluta om insatser   

har ofta dålig kunskap om hur vardagen är   

för en person med stora funktionsnedsättningar.   

Därför får många inte de insatser de behöver  

eller kvaliteten på insatsen är dålig.  

  

Insatserna i LSS måste därför fungera bättre  

för personerna som har rätt till dem.  

  

  

Alla behov kan inte få en insats  
  

Det här står i utredningen:  

Alla delar av samhället måste ansvara mer  

för att alla ska kunna vara med i skolan, arbeta,  

ha en bostad som fungerar bra   

och vara med i kultur och andra aktiviteter.  

LSS ska bara ge det stöd som   

personer med funktionsnedsättning   

ändå behöver tills vidare   

för att vardagen ska fungera   

  

  

FUB tycker:  

Vi tycker att orden   

”ändå behöver tills vidare”   
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är fel ord att använda eftersom de är lätta att missförstå.  

Personer med stora funktionsnedsättningar  

kommer alltid att behöva individuellt stöd.  

  

FUB hoppas att orden här betyder  

kritik mot att många kommuner och Försäkringskassan  

ofta bestämmer att insatser   

bara ska få vara under en kort tid.    

  

Utredningen säger att   

den individuella planen inom LSS är viktig.  

Det tycker FUB också.  

Men 4 av 10 kommuner har inga rutiner   

för att varje år kontrollera de individuella planerna   

och göra de ändringar som behövs.    

  

  

Det här står i utredningen:  

LSS-insatser räcker inte för alla behov en person har.  

Hen måste också få andra sorters stöd.  

  

För at personer med funktionsnedsättningar   

ska få bra stöd för att kunna leva   

ett självständigt liv och vara med i samhället som andra  

måste det finnas LSS-insatser och annat stöd.  

  

FUB tycker:  

Lagar och utveckling av kvalitet hör ihop.  

Kvaliteten i insatserna blir bättre  

om alla följer LSS-lagen som den är tänkt att vara.  

Det är inte lagen som behöver ändras.  

Det är hur lagen används som måste ändras.  

  

FUB tycker också att de som gjort utredningen  

inte förstår hur det fungerar i verkligheten  

för personer som behöver LSS-insatser.  

Att klaga på ett beslut om en enda insats  

kan ta lång tid och kräva mycket stöd   

för att kunna göra.  
 

Lika insatser med bra kvalitet  
  

Det här står i utredningen:  

Kvaliteten i insatserna är viktiga   

för att personen ska tycka att insatserna är bra.  

Insatserna ska göra så att hen kan leva som andra.  

Därför måste både kvaliteten i LSS-stödet  

och kompetensen om LSS-stödet kunna utvecklas.  



 

7 
 

  

FUB tycker:  

Utredningen har tittat på problemen med   

att insatser ska vara lika  

och att varje kommun får bestämma själva om insatser.   

  

En person med LSS-insatser   

kan inte bo var hen vill.  

Om personen vill flytta till en annan del av Sverige  

kan hen förlora arbete, bostad och annat stöd.  

Detta är diskriminering på grund av funktionsnedsättning.  

  

Socialstyrelsen säger att lika LSS betyder  

att en person ska få stöd på samma sätt  

även om hen flyttar till en annan kommun.  

Men i verkligheten är det svårt   

när varje kommun själv bestämmer om LSS-stöd.     

  

Utredningen säger också att det är viktigt   

att kontrollera hur kommunerna arbetar med LSS.  

FUB tycker att   

när kommunerna arbetar på ett dåligt sätt  

så är LSS inte lika för alla.  

Kommunerna följer inte lagen då.  

  

Utredningen säger att det är viktigt att utveckla  

kvaliteten och öka kunskapen.  

Det tycker vi på FUB också.  

Vi kallar det för LSS-lyft.  

Vi tycker att kommunerna och staten tillsammans  

har ansvar för ett LSS-lyft.  

Kommunerna och staten måste också tänka på  

att många personer som har stöd  

behöver stödet under en mycket lång tid.    

  
 

 Stöd till föräldrar och barnfamiljer  
  

Det här står i utredningen:  

De olika LSS-insatserna och annat stöd  

ska kunna vara på olika sätt.  

Stöden tillsammans ska ge möjlighet   

för familjer med barn med funktionsnedsättning  

att leva ett så normalt liv som möjligt.  

Det är viktigt att tänka på både  

barnet med funktionsnedsättning   

och på barnets syskon.    
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FUB tycker:  

Regeringen sa att utredningen   

skulle undersöka hur beslut om LSS-insatser för barnfamiljer 

påverkar jämställdhet.   

Jämställdhet här betyder om mammor och pappor   

påverkas på samma sätt  

eller på olika sätt när de har ett barn med funktionsnedsättning. insatser.   

Utredningen ska också ge förslag på hur   

jämställdheten i besluten kan öka.   

  

Mammor till barn med funktionsnedsättning  

har det jobbigare än pappor.   

FUB tycker   

att utredningen har undersökt detta för lite.  

FUB tycker att det är dåligt  

att utredningen inte har några förslag   

på hur jämställdheten kan öka.  

  
 

Kommuner ska ansvara för LSS-insatser  

precis som för alla andra tjänster för vår välfärd  
  

Det här står i utredningen:  

Kommunerna ansvarar för alla andra tjänster för vår välfärd.  

Därför ska kommunerna också ansvara för de flesta LSS-insatserna.  

Men staten ska ansvara för personlig assistans. 

Regionerna ska ansvara för insatsen råd och stöd. 

 

  

FUB tycker:  

FUB tycker också   

att kommunerna ska ansvara för de LSS-insatserna.   

  

Mål, inriktning och syfte  
  

Det här står i utredningen:  

LSS-lagen ska ha regler för vilka mål   

som ska få finnas för en insats  

och regler för vad en insats kan vara.  

Målen och insatsen ska alltid stämma överens   

med FN-konventionen om rättigheter   

för personer med funktionsnedsättning   

och stämma överens med målen för   

den svenska funktionshinderspolitiken.  

  

Utredningens förslag är   

att regler om mål och insatser ska stå tydligt   

i ett avsnitt i LSS-lagen.   
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FUB tycker:  

Grunden för LSS-insatser är FN-konventionen om rättigheter   

för personer med funktionsnedsättning.  

Målen med LSS-insatser finns i konventionen.  

LSS-lagen behöver därför inte ett nytt avsnitt.     

  

Men det här tycker både FUB och Funktionsrätt Sverige   

måste bli tydligare i LSS-lagen:  

• Det är personen som behöver insatsen   

som ska få bestämma hur insatsen ska vara.  

• FN-konventionen måste vara en tydligare del i LSS mål.  

• Lagen måste bli tydligare om insatser under lång tid.  

• Lagen måste ge mer stöd för en människas rättigheter.  

  

  

Kapital 4. Personer som har rätt till LSS   

  

Vilka ska LSS vara för, alltså LSS personkrets?  
  

Det här står i utredningen:  

LSS ska vara för dem   

som har de största funktionsnedsättningarna  

och som har stora svårigheter att leva ett liv som andra.  

LSS ska också vara för dem  

som behöver speciellt stöd.  

  

  

FUB tycker:  

Samma tre grupper som har rätt till LSS idag 

ska fortsätta ha rätt till LSS i framtiden.  

  

  

Förändring i beskrivningen av vilka LSS ska vara för  
  

Det här står i utredningen:   

Diagnoserna som står i LSS   

ska vara beskrivna på samma sätt   

som hälsovården och sjukvården beskriver dem.  

  

Därför måste en del beskrivningar ändras i LSS.  

Ordet funktionshinder ska bytas ut   

mot ordet funktionsnedsättning.  
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FUB tycker:  

Socialstyrelsen har sagt   

att ordet utvecklingsstörning borde bytas ut    

mot intellektuell funktionsnedsättning.  

Det tycker FUB också.  

 

     

Kapital 5. Bostaden  
 

     

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Bostaden är viktig   

för att personer med funktionsnedsättning  

ska kunna vara med i samhället som andra.  

  

Därför måste det i LSS finnas en insats för vuxna   

som vill ha en bostad med särskild service  

eller som behöver en särskilt anpassad bostad.  

  

LSS-insatserna för stöd i boende   

måste fungera bättre med de behov som finns.   

  

  

FUB tycker:  

Riksförbundet FUB tycker   

att de olika sorters LSS-bostäder som finns idag  

inte är anpassade för alla personers olika behov.  

Många kan till exempel inte få bo  

i egen bostad med personlig assistans.  

  

En del unga personer   

med lindrig intellektuell funktionsnedsättning  

vill inte bo i gruppbostad eller servicebostad.  

De vill bo i egen bostad med stöd.  

  

  
Reglerna måste vara mer flexibla.  

  

FUB tycker:  

Rätten att välja hur en person vill bo  

är en rättighet i FN-konventionen  
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om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

Men flera olika studier visar   

att personer med funktionsnedsättning   

ofta inte har den rätten.  

De måste acceptera den bostaden   

som kommunen ger dem.   

  

Det går inte att söka om en viss sorts bostad idag.  

Det måste ändras.  

Utredningens förslag tänker inte på   

personens önskningar och behov.  

  
 

 

 

 

 

FUB:s förslag till ändring i LSS-lagens text:  

 
 

1. Servicebostad med särskild service för vuxna.  

2. Gruppbostad med särskild service för vuxna.  

3. Annan särskilt anpassad bostad för vuxna.  

4. Personlig service och boendestöd.  

  

God kvalitet handlar om   

att det finns tillräckligt mycket personal med bra kunskap.  

  

FUB tycker:  

FUB tycker att det utredningen skriver om kvalitet är bra.   

Det är viktigt att det finns tillräckligt med personal  

och att personalen har bra kunskap.  

Vi tycker också att det är viktigt   

att det finns en chef på plats.  

  

Arbeta mot institutionalisering  

Institutionalisering betyder att många personer   

bor på samma ställe   

så att boendet liknar ett sjukhus till exempel.  

Reglerna i LSS måste skrivas på ett sådant sätt  

att kommunerna slutar   

bygga större och större gruppbostäder.  

  

  

Det finns för få LSS-bostäder  

Hälften av alla kommuner i Sverige  

har inte tillräckligt många LSS-bostäder.  

Många unga vuxna personer måste därför bo kvar  

hos sina föräldrar under lång tid.  
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 Gruppbostäder ska finnas i vanliga bostadsområden  

En av tre gruppbostäder ligger nära andra verksamheter,  

till exempel bostäder för äldre   

och daglig verksamhet för personer med demens.  

Gruppbostäderna ligger alltså inte   

i vanliga bostadsområden.  

När kommunen bygger gruppbostäder långt ifrån 

vanliga bostadsområden 

följer de inte det som står i FN-konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  

 

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 

 

• Kommuner och privata företag som vill  

ha hand om gruppbostäder måste följa samma regler. 

 

• Ansvariga myndigheter ska varje år undersöka  

kommunernas planering för LSS-bostäder.  

  

• Ansvarig myndighet ska informera kommunerna om   

att LSS-bostäder ska finnas i vanliga bostadsområden.  

  
 

 

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Många personer behöver annat stöd i sitt boende  

än insatserna som finns i LSS idag.  

  

Därför föreslår utredningen att   

personlig service och boendestöd   

ska vara en ny insats i LSS.   

  

Stöd i boendet  

  

FUB tycker:  

Det behövs en ny insats i LSS  

så att personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning  

kan bo i egen bostad med stöd.  

Den nya LSS-insatsen   

kan också ge stöd till föräldrar   

som själva har lindrig intellektuell funktionsnedsättning.  
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Personens behov måste bestämma hur   

insatsen personlig service och boendestöd ska vara.  

Insatsen får inte vara bara under en viss tid  

och det ska vara personal med rätt kunskap   

som ger stödet.  

  

Den nya insatsen får inte göra   

att LSS-insatsen ledsagarservice försvinner   

som särskild LSS-insats.  

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Det ska finnas en ny LSS-insats för   

personlig service och boendestöd.  
 

• Personens behov ska bestämma stödet  

och stödet ska inte vara bara under en viss tid.  

  

• Den nya insatsen ska vara ett alternativ  

till de olika typer av LSS-boenden som redan finns. 

  

• Den nya insatsen blir billigare för kommunerna.  

Men den får inte göra att kommunerna bygger   

färre LSS-gruppbostäder eller servicebostäder.   
 

• LSS-insatsen ledsagarservice får inte försvinna  

bara för att det blir en ny LSS-insats om personlig service   

och boendestöd.  

  

 
 

Kapital 6. Barn och familjer  

  

Stöd till barn och deras familjer  
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Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Barn med funktionsnedsättning och deras familjer  

behöver ett bättre stöd.   

Stödet behöver också vara mer flexibelt  

och passa bra för barnet och familjen.  

  

FUB tycker:  

Flera myndigheter har sagt  

att stödet till familjer inte är så bra som det ska vara.  

FUB vet att stödet som föräldrar får   

eller inte får  

påverkar hur bra familjen mår.  

  

Utredningen tänker inte på jämställdhet eller på barnen  

LSS-insatserna och annat stöd  

ska vara flexibla    

och ge så mycket stöd   

så att familjer med barn med funktionsnedsättning  

kan leva ett så vanligt liv som möjligt.  

  

Men insatserna har blivit färre under de senaste åren.  

Det är dåligt särskilt för   

mammor till barn med funktionsnedsättning.  

Men utredningen har inga förslag  

hur det kan bli bättre för mammorna.  

    

Utredningen har inte heller några förslag om  

hur LSS-handläggarna ska tänka    

vad när det gäller vad som är bäst för barnen.  

När handläggaren beslutar om LSS-insatser till barn och familj  

måste hen tänka på   

både barnet med funktionsnedsättning   

och barnets syskon.   

  

Föräldrars ansvar  

Många LSS-handläggare har lite kunskap  

om hur livet är för en familj  

med ett barn som har stora funktionsnedsättningar.  

  

FUB tycker att olika LSS-handläggare av LSS-insatser  

tänker olika när det handlar om  

vilket ansvar föräldrar har för sitt barn.  

Därför blir besluten om insatser olika  

i olika kommuner.  
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Koordinator för insatser  

Barn med stora funktionsnedsättningar   

behöver många olika insatser och stöd.   

Insatserna kan handla om hälsa, sjukvård   

och annat stöd.    

  

Det kan vara så många som 100 olika kontakter  

för dessa insatser.    

För att en familj ska klara dessa kontakter  

och att ta hand om barnet  

måste ofta barnets mamma sluta arbeta. 

  

 

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• LSS-insatser till barn och familjer   

måste fungera på samma sätt i alla kommuner.  

  

• Föräldrar som har barn med stora funktionsnedsättningar  

ska få stöd av en koordinator.  

Koordinatorn ska hjälpa familjen   

med alla kontakter för de olika stöden och insatserna   

som familjen behöver.  
 

  

Avlösarservice i hemmet  
  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Avlösarservice är viktigt för de personerna   

som tar hand om familjemedlemmen med funktionsnedsättning. 

  

Insatsen kallas idag avlösarservice i hemmet.  

Utredningen tycker att insatsen ska kallas bara  

avlösarservice.  

  

 

  

FUB tycker:  

FUB:s medlemmar har diskuterat avlösarservice.  

Medlemmarna sa att det är mycket viktigt  

att det är familjerna själva som ska bestämma hur   

de vill använda avlösarservicen.   
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Därför tycker vi att utredningens förslag   

att bara kalla insatsen för avlösarservice  

är bra.  

  

Vi tycker det är dåligt att  

ett barn måste ha en viss ålder   

för att familjen ska få avlösarservice.  

Det ska vara familjens behov och inget annat  

som LSS-handläggaren ska tänka på 

när hen beslutar om en insats.   

  

Familjerna måste få bestämma själva  

hur de vill använda avlösarservicen.  

Det är också viktigt att tänka på   

att behoven kan vara mycket olika.  

Föräldrar som lever ensamma  

med barn med funktionsnedsättning  

kan behöva mycket mer avlösarservice  

än andra familjer till exempel.  

  

  

 

 

 

FUB:s förslag:  

 

 
 

• Insatsen ska bara heta avlösarservice   

som utredningen föreslår.  

  

• Familjens behov ska bestämma avlösarens uppdrag.  

  

• Det ska inte finnas någon gräns för barnets ålder  

för att en familj ska få avlösare   

eller för hur många timmar familjen kan få avlösarservice.  

  

 

Korttidstillsyn   

- Tillsyn under kort tid för skolungdom över 12 år  

  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Tillsyn under kort tid före eller efter skolan  

och under lov  

är en insats som hör ihop med skolan.  

Därför bör rätten till korttidstillsyn  
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vara för barn i samma ålder  

som de barn som skollagen säger har rätt till fritidshem 

Utredningens förslag är att insatsen ska kallas  

förlängd utbildning i fritidshem.  

Insatsen ska vara för barn  

som inte längre kan få fritidshem  

men behöver stöd.   

  

  

FUB tycker:  

Tillsyn under kort tid före eller efter skolan  

är en viktig del av LSS.  

Med den insatsen kan föräldrar arbeta eller studera  

och ta hand om sitt barn med funktionsnedsättning.  

Barnet får också en mer aktiv fritid.  

  

  

Fritid ska inte vara utbildning  

Utredningen kallar tillsynen för utbildning.  

I arbetet med LSS-lagen   

var tanken med tillsynen under kort tid  

att ge barn med funktionsnedsättning   

trygg och meningsfull fritid   

som fungerar bra för barnet.  

  

Utredningens förslag är att insatsen ska kallas  

förlängd utbildning i fritidshem.  

Tillsyn under kort tid är   

inte bara skolans fritidshem.  

 

Utredningens förslag är också   

att insatsen ska stå med i skollagen.   

FUB tycker att utredningen inte förstår  

vad korttidstillsyn är.  

  

  

Skolskjuts från korttidstillsyn  

Ungdomar som har korttidstillsyn idag  

måste åka hem direkt när skolan är slut  

för att ha rätt till skolskjuts. 

Föräldrar måste själva hämta och skjutsa hem sina barn   

för att barnen ska kunna vara med   

i aktiviteten efter skolans slut.  

Ungdomar utan funktionsnedsättning   

kan gå hem själva.  

  

För att ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning  

ska kunna leva som andra ungdomar  

måste de kunna få skolskjuts till och från korttidstillsynen. 
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FUB:s förslag:  

 

 
 

• Insatsen korttidstillsyn för skolungdomar   

utanför hemmet   

före eller efter skolan och vid lov  

ska vara en LSS-insats.  

  

• Utredningens förslag att byta namn på insatsen är fel.  

Insatsen ska vara anpassad efter barnets behov  

och behöver inte vara vid skolans fritidshem.  

  

• Skollagen behöver ändras så att skolskjutsen hem  

inte behöver vara vid skoldagens slut.  

  
 

  

Korttidsvistelse  

  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Korttidsvistelse är en insats utanför hemmet  

för att ge stöd för familjen   

och för att ge personer med funktionsnedsättning   

möjlighet att vara i en annan miljö och ha aktiviteter.  

  

  

FUB tycker:  

Insatsen korttidsvistelse är en viktig insats.  

Familjen får chans att vila   

och göra andra saker.  

Barnet eller ungdomen får träffa andra i samma ålder.  

    

  

Kommuners regler och hur de följer lagen  

Insatsen korttidsvistelse har minskat   

de senaste tio åren.  

Det är färre korttidsvistelser  

trots att det har blivit fler personer i Sverige  

som har rätt till insatsen.  

  

Kommunerna har krångliga regler  

om vem som kan få korttidsvistelse   

och när hen kan få det.  
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När färre personer får korttidsvistelse  

kan livet bli svårare för personens familjer.     

  

  

Föräldrar måste få påverka insatsen korttidsvistelse   

Insatsen korttidsvistelse är viktig för de familjer  

där barnet inte har personlig assistans.  

Om insatsen fungerar bra  

får föräldrarna lite vila  

och syskon kan få egen tid med sina föräldrar.  

  

Barnet med funktionsnedsättning får kontakt   

med andra barn med liknande förutsättningar.  

  

  

Olika former av korttidsvistelser  

Kommunen ska kunna erbjuda   

korttidshem, stödfamilj och läger.  

  

  

Personalens kompetens  

För att kvaliteten i insatsen ska vara bra  

måste personalen ha god kunskap.  

  

De måste ha kunskap om   

att ge stöd och service, om LSS,   

om intellektuell funktionsnedsättning och autism,  

barns utveckling, om olika sätt att kommunicera  

och om hur man bemöter andra människor.  

  

  

Korttidsvistelse och personlig assistans  

Ungdomar som har personlig assistans   

ska också kunna får insatsen korttidsvistelse.  

  

Regler i kommunerna gör det svårt   

att få andra LSS-insatser   

när en ung person har personlig assistans.  

Ungdomarna har därför svårare  

att få vänner bland andra ungdomar.  
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FUB:s förslag:  

 
 

• Familjen ska kunna påverka korttidsvistelsen.  

  

• Kommunen ska erbjuda alla olika korttidsvistelser:  

korttidshem, stödfamilj och läger.  

  

• Det ska vara krav på att personalen  

som ger stöd, service eller omsorg enligt LSS   

måste ha rätt kunskap.  

  

• Ungdomar som har personlig assistans  

ska också kunna få insatsen korttidsvistelse.   

  
 

 

Boende och bostad för barn  
  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Familjehem eller bostad med särskild service   

är en viktig insats  

för barn och unga som behöver bo utanför sitt hem.  

Insatsen kan hjälpa familjer   

med barn och ungdomar med funktionsnedsättning   

att få en bra vardag.  

  

Socialstyrelsen bör tänka på om det behövs   

nya regler för bostäder med särskild service  

för ungdomar som studerar på gymnasiet.  

  

  

FUB tycker:  

  

Stödet får inte vara istället för personlig assistans  

FUB tycker att familjehem   

och bostad med särskild service för barn och unga  

är viktiga.  

Alla barn med stora funktionsnedsättningar 

har rätt att få växa upp 

med sina föräldrar och syskon. 

Därför ska insatsen finnas som ett sista alternativ 

när alla andra stöd inte räcker.  
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De senaste åren har många barn inte fått   

assistansersättning eller personlig assistans.  

Det tycker FUB är mycket dåligt.  

FUB tycker att samhället ska ge det stöd som behövs  

för att föräldrar ska orka vara föräldrar  

 

till barnet med funktionsnedsättning och hens syskon  

och samtidigt kunna arbeta utanför hemmet.  

  

  

Föräldrar ska få bestämma  

Föräldrarna ska få välja mellan familjehem   

eller bostad med särskild service i sin kommun.  

  

Många blandar ihop familjehem enligt LSS  

med Socialtjänstlagens familjehem.  

Därför ska ordet familjehem ändras till något annat namn i LSS.  

  

  

Särskilda regler för boende på elevhem   

FUB tycker också att det behövs särskilda regler  

när insatsen handlat om ungdomar som studerar   

på gymnasiesärskolan i en annan kommun.  

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Insatsen familjehem   

och bostad med särskild service för barn och unga  

är ett viktigt LSS-stöd.  

Insatsen ska användas när alla andra stöd inte räcker.  

Det ska inte vara istället för personlig assistans.  

 

• Det ska vara krav på att personalen som ger stöd, service 

eller omsorg enligt LSS 

måste ha rätt kunskap. 

  

• Familjehem enligt LSS ska byta namn.  

  

• Det måste finnas särskilda regler   

när insatsen handlar om ungdomar som bor på elevhem   

för att gå i gymnasiesärskola i en annan kommun.  
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Kapital 7. Gemenskap  
 

  

Ledsagarservice  
  

Övervägande – saker att tänka på  
 

Det här står i utredningen:  

Ledsagning är viktigt för många människor   

som får LSS-insatser.   

Med ledsagning kan de vara med i olika aktiviteter.  

Därför ska ledsagning vara en del av LSS.  

  

Det har blivit svårare att få ledsagning  

och det måste vi ändra på.  

  

  

FUB tycker:  

Utredningen säger att ledsagning är viktigt   

för att kunna vara med   

i aktiviteter och i samhället som andra.  

Det tycker FUB också.  

   

Vi tycker att ledsagarservice måste finnas 

som en egen insats i LSS.  

Utredningen säger att ledsagning ska vara   

en del av insatsen personlig service i ordinärt boende.  

Det tycker FUB är ett dåligt förslag.  

  

Behovet av ledsagning är stort idag  

och många får inte den ledsagning de har rätt till.  

Om ledsagning slutar vara en egen LSS-insats  

är risken stor att ännu fler personer   

som har rätt till ledsagning  

inte får det.  

Kommuner kanske bestämmer  

att ledsagning bara finns för personer  

som inte bor i en LSS-bostad.  
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Socialstyrelsens undersökning  
  

Socialstyrelsen har undersökt   

hur bra olika LSS-insatser fungerar  

och skrivit en rapport.  

Rapporten säger att   

kommunerna har många egna regler om   

när en person kan få och inte kan få ledsagare.   

Insatsen fungerar därför mycket olika   

i olika delar av landet.  

  

  

FUB tycker:    

Socialstyrelsens rapport visar att   

färre personer har fått ledsagning.  

 

Många fler får nej på sin ansökan om ledsagare.  

FUB tror att det är kommunernas egna regler  

som gör att ledsagning minskar.  

Behovet att ha ledsagning  

hos personer med intellektuell funktionsnedsättning  

är lika stort som förut.  

  

Våra medlemmar berättar   

att många förlorar sin ledsagarservice   

efter att de flyttat till en gruppbostad eller servicebostad.  

Medlemmar berättar att LSS-handläggare  

har sagt åt dem att inte söka ledsagarservice,  

eller sagt att kommunen inte har den servicen längre.    

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Ledsagarservice ska finnas kvar som en egen LSS-insats.  

Personer som bor i en vanlig bostad 

och personer som bor i gruppbostad eller servicebostad  

ska kunna söka om servicen.  

  

• Det behövs en undersökning av   

kommunernas regler om ledsagarservice.  

Reglerna får inte bryta mot LSS-lagen   

eller mot FN-konventionen om rättigheter  

för personer med funktionsnedsättning. 
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• Nödvändigt stöd ska vara en del av ledsagarservice.   

En person med intellektuell funktionsnedsättning   

behöver ofta stöd också under en aktivitet  

och inte bara till och från aktiviteten.  

  

• Det ska stå i LSS-lagen   

att alla kostnader för ledsagaren   

ska vara en del av insatsen,  

till exempel ledsagarens biljett vid en aktivitet.  
 

 

Biträde av kontaktperson  

 

 
  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Kontaktperson är en LSS-insats.  

Den är viktig för att kunna få en aktiv fritid  

och kontakt med andra människor.  

Det behövs mer kunskap om insatsen kontaktperson.  

Insatsen ska också kunna vara för en aktivitet i grupp.  

 

FUB tycker:  

FUB tycker också att kontaktperson är en viktig insats.  

Men utredningen säger att   

en aktivitet kan vara en gruppaktivitet  

med samma kontaktperson för flera personer.  

Det tycker FUB inte är bra.  

  

LSS är en lag om rättigheter  

för att en person ska kunna få stöd  

i sina behov och sin situation  

för att leva ett liv som andra.  
 

Om insatsen kan börja betyda att 

flera personer ska dela på samma kontaktperson   

är risken stor att många personer 

inte får egen tid och stödet som de behöver.  

 

Att ha egen tid med sin kontaktperson  

är också en viktig del av insatsen.  

Då kan stödet bli personligt.  



 

25 
 

  

Kontaktperson i LSS – varför, vad och hur  

  

Det här står i utredningen:    

Socialstyrelsen har sagt   

att många som bor i LSS-bostad   

och är med i daglig verksamhet  

inte får annat stöd.  

Kommunen tycker att det räcker med  

stödet på daglig verksamhet och i LSS-bostaden. 

Därför får många som söker insatsen kontaktperson 

nej på sin ansökan.    

  

Insatsen kontaktperson är viktig   

för att ha en aktiv fritid    

och för att få kontakt med andra människor.  

Utredningen tycker att det är självklart   

att personal i olika LSS-verksamheter  

inte kan ge det stöd  

som en kontaktperson ger.  

  

  

FUB tycker:  

FUB tycker det är bra att utredningen säger detta.  

Personal i olika LSS-verksamheter  

och en kontaktperson är olika saker.  

Personalen är personen beroende av.  

Kontaktpersonen kan vara en vän.  

  

Men som lagen används idag  

är det svårt att få kontaktperson  

om du bor i gruppbostad   

och är med i daglig verksamhet.  

Detta måste ändras.  

  

  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Utredningen föreslår   

att Myndigheten för delaktighet  

tillsammans med Socialstyrelsen  

ska ta fram material med kunskap om  

hur kommunen kan hitta kontaktpersoner,   

hur en kontaktperson kan ge bra stöd   

och olika sätt för hur kontaktpersonen  

och personen som har fått insatsen kan träffas,  

till exempel via Internet.  
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Utredningen föreslår också      

att Myndigheten för delaktighet  

ska samarbeta med Barnombudsmannen och  

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor.  

De ska tillsammans ta fram information om   

hur kommunerna kan samarbeta med föreningar  

så att personer med funktionsnedsättning  

kan vara med i olika aktiviteter på fritiden.  

  

  

  

FUB tycker:  

FUB tycker det är bra att kommunerna ska få stöd   

i arbetet med insatsen kontaktperson.    

Det är många personer som inte får kontaktperson  

för att kommunerna inte gör det de ska.  

  

Men vi blir oroliga när utredningen skriver om   

kontaktperson och träffar via Internet.   

Det finns en risk att kommunerna tycker att   

kontaktpersoner kan ha digitala träffar   

istället för personliga träffar  

med personen som har fått insatsen.   

  

 

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 

 
 

• Insatsen kontaktperson ska fortsätta vara   

egen tid med en annan människa.  

Det ska inte vara att dela en kontaktperson  

med flera andra vid en gruppaktivitet.   

  

• Insatsen kontaktperson måste utvecklas på ett sätt  

så att en person har rätt   

att få sin fritid på det sätt hen vill.  
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Kapital 8. Sysselsättning  

 

 
 

  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Daglig verksamhet är en insats   

som ger många en viktig sysselsättning i vardagen.  

Daglig verksamhet ska fortfarande vara en LSS-insats.  

Men den kan utvecklas mer  

så att personen får lära sig nya saker  

som hen kan och vill.  

  

  

FUB tycker:  

FUB tycker också   

att daglig verksamhet är en viktig del i LSS.  

Daglig verksamhet är den största LSS-insatsen.  

  

Vi tycker det är bra att utredningen skriver om  

att insatsen ska vara på ett bra sätt för personen  

så att hen kan utvecklas och lära sig nya saker.  

  

Men vi tror inte att utredningens förslag      

med att undersöka daglig verksamhet  

och samla kunskap räcker   

för att utveckla verksamheten.  

  

Det är många problem i daglig verksamhet idag.  

Därför tycker vi att det behövs en egen utredning  

om daglig verksamhet.  

  

Problemen är till exempel:  

• Ofta känns inte verksamheten meningsfull  

 för personerna som deltar i den. 

  

• Flera kommuner tar bort små verksamheter  

som fungerar bra  

för att skapa stora verksamheter.  
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• Det finns ofta inga chefer på plats  

i den dagliga verksamheten.  

  

• Det är problem   

att få grupperna att fungera bra på daglig verksamhet   

när arbetstagarna har mycket olika funktionsnedsättningar.  

  

• Det finns inga lagar om arbetsmiljö   

för arbetstagarna i daglig verksamhet.  

  

• Personer med stora funktionsnedsättningar  

kan ofta inte vara med i daglig verksamhet  

för att personalen inte har rätt kunskap.  

  

• Det finns nästan inga logopeder   

eller arbetsterapeuter i daglig verksamhet.  

De är viktiga för verksamhetens kvalitet.  

  

• Många arbetstagare blir kvar i samma verksamhet  

under lång tid  

för att de inte kan få någon annan daglig verksamhet.  

  

• Många kommuner säger nej till att   

en person som har daglig verksamhet   

får studera eller praktisera på en annan arbetsplats.  

  

• Personer med insatsen daglig verksamhet  

har nästan inga möjligheter att ha få ett jobb med lön.  

Därför är dessa personer ofta fattiga.  

  

• En person som är 67 år gammal   

måste sluta sin dagliga verksamhet.  

Det är inte tanken i LSS-lagen.  

  

Kvaliteten i daglig verksamhet måste bli bättre  

Daglig verksamhet behöver personal med kunskap  

och personal som är kvar under längre tid.  

Utbildningen för personal måste bli bättre.  

Personal måste också kunna få arbeta heltid.  

Om personalen har mer kunskap   

kan kvaliteten öka i dagliga verksamhet.    

  

Många personer med stora funktionsnedsättningar  

får inte insatser som är meningsfulla  

eftersom personalen inte har kunskap om  

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK.  

Detta måste ändras.  
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Det måste också finnas fler dagliga verksamheter  

att välja mellan.  

 

Vi tycker därför att kommuner   

ska samarbeta mer med varandra.  

  

Flera yrken finns inte idag i insatsen daglig verksamhet  

Det behöver finnas logopeder, arbetsterapeuter  

och personal med kunskap om  

hur vuxna kan lära sig nya saker 

när de deltar i daglig verksamhet.  

  

Chefer är inte på den dagliga verksamheten  

Daglig verksamhet har ofta ingen chef  

som är på plats i lokalerna.  

Det betyder att personalen   

inte har någon som leder dem i arbetet.   

Det är dåligt för kvaliteten i daglig verksamhet.  

  

Fler dagliga verksamheter blir för stora  

Många kommuner stänger små dagliga verksamheter  

och skapar stora verksamheter istället.   

De stora verksamheterna har inte lika mycket personal.  

Personer med mycket olika funktionsnedsättningar  

måste vara i samma grupp  

och kan inte få det stöd som varje person behöver.  

Grupperna fungerar därför dåligt.  

  

I många kommuner är daglig verksamhet   

mer som en gammaldags institution  

där bostäder för äldre och för personer med demens,  

gruppbostäder och daglig verksamhet  

finns i samma hus eller ligger bredvid varandra. 

  

Daglig verksamhet och att arbeta med lön eller studera  

Det måste vara möjligt att ha insatsen daglig verksamhet  

och att få prova på att ha ett arbete med lön   

eller att studera.  

Idag är det mycket svårt.  

Reglerna måste därför ändras 

så att personen kan ha flera val.  

   

Det är också viktigt att ge män och kvinnor   

samma möjligheter.  

Undersökningar visar att det är mest män   

som får prova ett arbete med lön.  

Män och kvinnor är alltså inte jämställda.  
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Rätten till en säker arbetsmiljö på daglig verksamhet är olika  

Lagar om arbetsmiljö gäller för   

personalen på en daglig verksamhet.  

Men samma lagar gäller inte   

för personer som har insatsen daglig verksamhet.   

  

Det kan betyda till exempel  

att personalen har skydd för öronen   

i ett rum med högt ljud,  

men arbetstagarna får inga skydd.   

  

Alla på en daglig verksamhet   

ska ha samma rätt till en säker arbetsmiljö.   

  

Rätt att få insatsen daglig verksamhet efter 67 års ålder  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning  

har samma behov av aktiviteter  

efter att hen har fyllt 67 år som innan.  

De som måste sluta sin dagliga verksamhet  

blir ofta mycket ensamma  

och många mår dåligt.  

Den dagliga verksamheten är viktig   

för att träffa andra människor.  

  

Därför ska det inte vara en gräns vid 67 år  

för att få insatsen daglig verksamhet. 

Kommunen ska ordna andra aktiviteter för de personer   

som inte orkar fortsätta med daglig verksamhet.  

  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Utredningens förslag:  

Den som har rätt att få insatsen daglig verksamhet  

har rätt att få insatsen på ett sätt som fungerar bra  

med de behov som personen har.  

Därför måste personens behov undersökas   

innan insatsen planeras.   

  

Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet  

ska tillsammans undersöka och samla kunskap  

om hur de som har daglig verksamhet   

ska kunna utvecklas  

och vara med mer i samhället.  

  

Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet  

ska också undersöka hur fler med daglig verksamhet  

ska kunna arbeta med lön eller studera.  



 

31 
 

  

FUB tycker:  

FUB tycker att utredningens förslag är bra  

om att behoven måste undersökas.   

Det är viktigt att känna till en persons behov från början    

när en insats ska planeras.  

  

Men FUB tycker att en sådan undersökning   

måste göras flera gånger under personens liv.  

En persons behov kan vara mycket olika   

när hen är 20 år, 30 år eller 50 år till exempel.   

  

FUB tror inte att det räcker med att samla kunskap.  

De problem som vi redan talat om  

blir inte lösta på så sätt.   

  

Hela insatsen daglig verksamhet måste undersökas.  

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Socialstyrelsen ska göra en ny undersökning   

av insatsen Daglig verksamhet   

och ta fram nya regler för insatsen.  

  

• Kvaliteten måste bli bättre i daglig verksamhet.  

Personalen måste få utbildning.  

De måste kunna få arbeta heltid  

och de ska ha titlar för sina yrken.  

  

• Det måste finnas logopeder, arbetsterapeuter   

och personal med kunskap om hur vuxna   

kan lära sig nya saker på de dagliga verksamheterna.  

  

• Chefen för en daglig verksamhet måste vara på plats  

på den dagliga verksamheten   

för att kunna leda personalens arbete.  

  

• Små grupper är viktiga i daglig verksamhet.   

Därför ska de små dagliga verksamheterna vara kvar.  

Stora verksamheter som liknar institutioner  

följer inte det som står i FN-konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning.  
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• Fler som har insatsen daglig verksamhet  

måste få möjlighet att arbeta med lön eller studera.  

  

• Arbetsmiljön på daglig verksamhet   

måste vara säker för alla  

och inte bara för personalen.  

  

• En person ska kunna ha daglig verksamhet  

efter att hen fyllt 67 år.  

Den som inte orkar vara med i daglig verksamhet  

när hen fyllt 67 år   

ska få vara med i andra verksamheter   

för äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning.   

  
 

Habiliteringsersättning  

  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Habiliteringsersättningen betalar   

en del av kostnaderna som personer har  

för att delta i daglig verksamhet.  

  

Staten har gett kommunerna särskilda,  

extra pengar för habiliteringsersättning.  

Men alla kommuner betalar inte ut ersättningen.  

Det behövs därför en undersökning om detta.   

  

Lagen säger inget om   

att kommunerna ska betala habiliteringsersättning.  

Det behöver ändras i lagen.  

  

FUB tycker:  

Det finns många olika namn för ersättningen:  

habiliteringsersättning, dagpeng eller flitpeng.  

Ersättningen är viktig för FUB:s medlemmar.  

  

Men habiliteringsersättningen är för liten  

i många kommuner.  

Den räcker inte ens för lunchen   

och resorna till och från den dagliga verksamheten.  

Socialstyrelsen skriver i en rapport  

att fler och fler personer med LSS-insatser  

är fattiga.  

  

Vi tycker därför att det är självklart att det behövs   

en undersökning om hur kommunerna använder   
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de särskilda pengarna från staten.    

Många kommuner använder inte pengarna alls.  

Det tycker vi är mycket dåligt.    
 

  

Det här står i utredningen:  

Utredningen säger att det ska stå i lagen   

att kommuner får betala ut habiliteringsersättning  

till personer med daglig verksamhet enligt LSS.  

  

FUB tycker:  

Förslaget är ingen ändring av   

hur det är idag.   

Kommunerna kan fortfarande bestämma  

om habiliteringsersättningen  

och det kan vara mycket olika i olika kommuner.  

  

Det behöver bli mer tydligt  

att personer har rätt till ersättning  

och att kommunen måste betala ut den.  

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Det ska vara obligatoriskt för alla kommuner  

att betala ut habiliteringsersättningen.  

Obligatoriskt betyder att det måste.  

  

• Ersättningen ska byta namn och kallas dagersättning.  

Namnet habiliteringsersättning är svårt  

och personer missförstår namnet.  
 

  

Kapital 9. Samordning och planering  

  

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Personer som har rätt till LSS  

kan behöva personligt stöd för att kunna få  

LSS-insatser och annat stöd.  

Den individuella planen är därför viktig  

för att planera alla olika insatser.  
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Insatsen rådgivning och personligt stöd  

kräver att personen som ger stöd  

har mycket kunskap.    

 

Utredningens förslag är därför  

att insatsen ska byta namn   

och kallas särskilt expertstöd.  

  

  

FUB tycker:  

  

Individuell plan enligt LSS  

Få personer hade en individuell plan tidigare.  

Därför blev lagen tydligare om individuell plan år 2011.  

Alla kommuner måste nu   

ge alla personer med LSS-insatser   

en egen individuell plan.  

  

Men det finns ingen aktuell information om  

hur många kommuner som arbetar med individuella planer.   

  

  

Rådgivning och annat personligt stöd  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning  

och personer med autism  

har stort behov av stöd   

av experter med mycket kunskap i sitt yrke  

och kunskap om funktionsnedsättning.  

  

Tanken med insatsen råd och stöd är   

att personal som är experter på olika saker  

ska arbeta tillsammans för att ge stödet.  

På så sätt kan det bli ett stöd både för personen  

och för hens familjer.  

  

FUB tycker att insatsen råd och stöd  

inte är använd så mycket.  

  

Insatsen har också ändrats så att   

den inte innehåller lika mycket som tidigare.  

Därför fungerar inte insatsen idag  

som det var tänkt när LSS kom till.  

Stödet är också olika i olika delar av Sverige.   

  

Det är svårt för en person att veta   

vem som kan ge stöd  

och vilket stöd hen kan få.  

Kommunen ansvarar för en del stöd.  

Regionen ansvarar för andra stöd.  
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FUB tycker därför att det behövs en ny utredning  

som undersöker det som händer   

när många olika har ansvar för olika stöd.  

  

Insatsen råd och stöd behövs för att  

personer med stora funktionsnedsättningar  

ska kunna leva goda liv  

och vara med i samhället som andra.      

Samarbetet mellan de som ansvarar för olika stöd  

måste bli bättre   

och de måste ha bättre information.  

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Socialstyrelsen ska varje år undersöka  

hur många personer som får en individuell plan.  

  

• Insatsen råd och stöd ska byta namn   

och kallas särskilt expertstöd.  

  

• Regionerna ansvarar för särskilt expertstöd.  

De måste ge tydlig information   

att insatsen kan fungera bra tillsammans med  

andra insatser för habilitering och rehabilitering.    

  

• Staten ska göra en utredning om ansvaret  

för insatsen särskilt expertstöd.  
 

  

Kapital 13. Kvalitet, uppföljning och tillsyn  

   

Vad är kvalitet i LSS?  
  

Det här står i utredningen:  

Regeringen har sagt i en skrivelse år 2004  

att det är svårt att säga    

vad som är kvalitet i LSS-verksamhet.  

Det är erfarenheter och kunskap som personerna med insatser,   

personalen och cheferna har   

som bestämmer vad kvalitet i en LSS-insats är.   

  

Några exempel på vad regeringen sa  

är en del av kvalitet:  
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• Verksamheten fungerar på rätt sätt för personens behov  

• Bra bemötande med respekt för allas lika värde  

• Personalen har rätt utbildning och kunskap  

• Chefen leder arbetet på ett bra sätt  

• Lagar följs och rättigheter respekteras  

• Servicen är bra  

• Personen som har insatsen får vara med och bestämma.  

• Verksamheten ska också hela tiden  

undersöka att de arbetar på ett bra sätt  

och utvecklas. 
 

 

FUB tycker:  

I våra kommentarer till utredningen  

finns många exempel på hur kvaliteten i LSS är dålig.  

Vi säger också vad som måste ändras  

för att kvaliteten ska bli bättre och   

hur lagen måste ändras.  

  

Vi tycker inte att utredningen har undersökt    

de olika delarna av kvalitet   

som regeringen pratade om redan år 2004.  

  

 Arbete med kvalitet inom LSS  
  

Det här står i utredningen:  

Det finns ett projekt sedan år 2016  

som ska försöka beskriva vad som behövs 

för att en bostad med särskild service  

ska fungera på ett bra sätt. 

Det kallas för standard.  

Det är Svenska institutet för standarder, SIS  

som tillsammans med olika företag, organisationer  

och kommuner gör projektet.  

  

Inspektionen för vård och omsorg, IVO  

ansvarar för att kontrollera LSS-verksamheter  

och ge tillstånd för LSS-verksamheter.  

IVO ska ge information om  

resultatet från kontrollerna.   

Deras arbete är viktigt   

för kvalitet och trygghet i LSS-verksamheterna.  

  

 

FUB tycker:  

Standard för bostad för vuxna  

Riksförbundet FUB har varit ordförande   

i projektet om standard för LSS-insatsen   
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bostad med särskild service för vuxna.  

Standarden ska vara klar under första halvåret 2021.  

  

Bara hälften av alla kommuner undersöker  

vad personer tycker om LSS-verksamheternas kvalitet.  

Vi hoppas att standarden ska öka kvaliteten  

och att kommunerna ska bli mer intresserade av   

vad personer tycker om olika LSS-verksamheter.  

Det är viktigt för utveckling av verksamheterna.  

 

Tillstånd och kontroller för god kvalitet    

Kommunerna behöver inte söka tillstånd hos IVO idag 

om de vill ha hand om LSS-verksamheter.   

Men privata företag måste söka tillstånd.  

Det betyder att kommunens verksamhet   

kan ha sämre kvalitet än de privata verksamheterna.  

Det är inte rätt att det är olika regler  

för kommuner och för privata företag.    

  

Behovet att kontrollera LSS-verksamheter är stort.  

IVO kan inte göra alla kontroller som behövs.  

  

FUB tror därför att det finns många verksamheter   

som har dålig kvalitet   

och som inte fungerar bra.  
 

 Kvaliteten i beslut måste vara god  
   

Det här står i utredningen:   

IVO har undersökt hur kommuner   

sköter LSS-verksamheter.  

Undersökningen visar att många kommuner  

har för få handläggare för LSS.  

Därför tar det lång tid att få svar  

när en person söker om insatser.  

Kvaliteten och kontrollen av olika LSS-insatser  

blir också dålig.  

  

Regler som kommuner har  

kan också påverka  

om verksamheten blir bra eller dålig.  

  

IVO hittade också vid undersökningen  

flera saker som påverkar  

att kommunen inte följer lagen på rätt sätt.  

Många kommuner arbetar inte heller med  

individuella planer på det sätt som lagen säger.   
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FUB tycker:  

  

Handläggarna måste arbeta på bättre sätt  

Det kan ta mycket lång tid att få svar  

när en person söker om insatser och stöd.  

Det kan vara mycket svårt   

att få prata med en LSS-handläggare  

eller att få träffa en handläggare.  

LSS-handläggarna har för lite tid.  

  

Många handläggare har inte kunskapen   

som hen behöver för att fatta bra beslut.  

Det är mycket vanligt att handläggare   

säger nej till beslut utan att ha förstått 

vad personen som har sökt insatser har för behov.   

  
 

För lite kunskap om rättigheter och lagar  

Forskaren Lennart Erlandsson säger   

att LSS-handläggare inte använder LSS-lagen  

när de ska bestämma om en insats.  

De använder kommunens egna regler  

som inte alltid följer det som står i LSS-lagen.   

  

LSS-handläggare måste ha kunskap om LSS-lagen  

när de ska bestämma om insatser.  

När de inte har den kunskapen  

blir många beslut fel.  

  

Lennart Erlandsson säger att det måste finnas  

bra metoder för att bestämma   

om en person ska få en LSS-insats eller inte.  

  

  

Det finns inte tillräcklig vetenskaplig kunskap  

Det måste finnas mer kunskap   

om behoven som personer  

med intellektuell funktionsnedsättning har  

och som personer med   

flera funktionsnedsättningar har.    

Många beslut om insatser blir därför fel  

när den kunskapen inte finns.  

    

  

Ingen statistik om individuell plan  

Utredningar blandar ihop olika planer.  

Individuell plan enligt LSS är inte samma som  

genomförandeplan och samordnad individuell plan, SIP.  
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Individuell plan enligt LSS   

är en plan som ska göra det lättare för personen  

att påverka beslut om sitt eget liv  

och de insatser som hen behöver   

och som hen vill ha.  

  

Den individuella planen är alltså mycket viktig   

för att personen ska kunna vara delaktig  

och för att få bestämma själv.  

Men det finns ingen information om  

hur många personer med LSS-insatser   

som har en individuell plan.  

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Socialstyrelsen ska ta fram information om  

hur LSS-handläggare ska arbeta   

när de ska bestämma om en insats.  

Informationen ska vara ett stöd för handläggarna  

så att de använder bra metoder som följer LSS-lagen.  

  

• Socialstyrelsen ska undersöka varje år  

hur många personer med LSS-insatser  

som har en individuell plan enligt LSS.  
 

 

Överväganden – saker att tänka på  
  

Det här står i utredningen:  

Det finns regler för att kontrollera   

och garantera kvaliteten i en LSS-insats.  

Men kontrollerna av kvalitet fungerar inte bra 

om det inte finns bra rutiner för arbetet. 

 

Personer med funktionsnedsättning kan idag  

få hjälp att klaga på ett beslut från frivilliga. 

Det kallas juridiskt stöd.  

Utredningen tycker inte att det behövs  

mer juridiskt stöd för personer som vill klaga på ett LSS-beslut.  

  

  

 

 



 

40 
 

 

FUB tycker:   

Utredningen säger att   

det inte behövs mer juridiskt stöd.  

   

Stödet från oberoende organisationer räcker inte  

FUB tycker att utredningen har fel.  

Det behövs mycket mer juridiskt stöd.  

Stödet från frivilliga organisationer räcker inte.  

  

På Riksförbundet FBU arbetar två jurister.  

FUB har ungefär 30 rättsombud  

som arbetar ideellt.  

Rättsombuden får alltså inte betalt för sitt arbete.  

  

Behovet av juridiskt stöd har alltid varit stort  

och det blir större varje år  

eftersom det blir svårare att få ja till många LSS-insatser.  

  

Det är inte rätt att staten lämnar över ansvaret    

för juridiskt stöd till ideella organisationer.  

  

Myndigheter bestämmer och har all makt  

En person är expert på sitt eget liv.  

Men personen har nästan aldrig kunskap om hur lagar fungerar.  

Därför är det svårt för hen  

att protestera mot beslut som hen tycker är fel.  

Om personen inte har ett juridiskt stöd  

är det ännu svårare att protestera mot ett beslut.  

  

 

 

 

FUB:s förslag: 

 

 

  

• En person ska ha rätt till juridiskt stöd  

i juridiska frågor som handlar om LSS.  

  

• Utredningen berättar inte tydligt   

om det som fungerar dåligt idag  

när det gäller juridiskt stöd.  

Den säger inte på vilket sätt det är   

negativt för personer med funktionsnedsättning 

när de inte kan få juridiskt stöd. 

Utredningen säger inget om hur 

Sverige följer det som står i  

FN-konventionen om rättigheter   

för personer med funktionsnedsättning.  
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Uppföljning  

  

Att följa upp verksamhet  
  

Det här står i utredningen:  

Kommuner måste följa upp bättre  

LSS-insatserna och kommunens arbete med insatserna.  

Många handläggare har inte tid till exempel  

att prata med personen som behöver insatsen  

eller med den som ordnar insatsen.  

  

När kommunen inte följer upp  

är risken större att lagen inte följs.  

Det är också större risk   

att personen som får insatsen   

inte kan vara med och påverka   

på det sätt som hen har rätt till.  

  

LSS säger   

att kommunen har två viktiga saker att följa upp:  
 

1. Kommunen ska känna till vilka personer som bor i kommunen  

 och har rätt till LSS-insatser.  

Kommunen ska följa upp deras behov av stöd och service.  

  

2. Kommunen ska kontrollera   

att personer som har rätt till stöd enligt LSS  

ska få det stöd de behöver.  

  

Utredningens överväganden  

 – detta har utredningen tänkt på   
  

Det här står i utredningen:  

Det ska stå tydligt i lagen  

att kommunen ska följa upp   

vilka personer som har rätt till LSS-insatser  

och vilka behov av stöd och service personerna har.  

Kommunen ansvarar för att personerna  

får det stöd och den service de behöver.  

  

  

FUB tycker:  

Socialstyrelsen har sett under lång tid  

att kommuner inte följer upp LSS-insatser  

på det sätt de ska göra.  

Därför kan en insats fungera dåligt under många år  

innan personen som har insatsen  

får berätta om det.  
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Kommunen har också ansvar för att undersöka  

hur behoven av stöd och service ser ut i framtiden.  

Många kommuner har för få LSS-bostäder till exempel.  

De flesta som behöver en LSS-bostad i framtiden  

går idag i kommunens särskola.  

Många har LSS-insatser idag eller har haft insatser.  

Det kan därför inte vara svårt för kommunerna   

att förstå hur många som behöver LSS-bostäder i framtiden.   

  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Det ska vara ett krav   

att kommuner följer upp LSS-verksamheter varje år  

  

• Texten i lagen ska vara tydligare  

om kommunens ansvar att följa upp LSS-insatser  

och att planera för LSS-insatser i framtiden.  

  

  

 

Tillsyn – kontroll av verksamhet  
  

Överväganden – saker att tänka på   
  

Det här står i utredningen:  

Tillsynen, alltså kontrollen   

av verksamheten inom LSS måste öka,  

den måste vara oftare   

och den måste ha bättre kvalitet.  

  

Många personer med funktionsnedsättningar  

måste få stöd att kommunicera på olika sätt  

för att kunna berätta vad de tycker fungerar bra   

och vad som fungerar dåligt.  

   

Kommuner eller landsting   

som vill ordna vissa LSS-verksamheter  

måste anmäla till IVO   

innan de startar verksamheten.    
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FUB tycker:  

Många berättar för FUB   

om saker som inte fungerar bra i gruppbostäder.  

Det har också varit program på TV  

om övergrepp mot personer  

med intellektuell funktionsnedsättning och autism.  

  
 

Lex Sarah räcker inte  
  

Lex Sarah är en lag som säger   

att personal måste anmäla om något dåligt händer  

i en LSS-verksamhet.  

  

Sveriges kommuner och regioner, SKR  

säger att det är vanligt med hot eller våld   

mot personer som bor i LSS-bostad.  

Det händer på nästan hälften av alla LSS-bostäder,  

kanske på många fler.  

  

Men många som arbetar på en gruppbostad 

anmäler inte hotet eller våldet.  

De har inte kunskap om lagen  

och om vad de ska göra.   

Ibland är personal rädda att anmäla   

för att arbetskamrater ska bli arga.  

Därför fungerar Lex Sarah inte så bra.  

  

Det är också dåligt att Lex Sarah   

är en lag som är bara för personal. 

Lex Sarah bör också vara för personen med LSS-insatsen 

hens familj eller hens god man eller förvaltare. 

De ska också kunna anmäla om något är fel.  
 

Mer tillsyn  

Utredningens förslag att tillsynen,   

alltså kontrollerna av gruppbostäder   

måste vara ofta.  

Det tycker FUB är bra.   

Om gruppbostäderna kontrolleras oftare  

kan kvaliteten bli bättre,  

hot och våld kan upptäckas snabbare.  

  

Vi tycker också att det ska vara kontroller  

utan att tala om innan att det blir en kontroll.  

De verksamheter där det finns hot och våld  

eller som har dålig kvalitet  

ska få större sanktioner.  

Sanktioner är straff.   
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FUB:s förslag:  

 

 

 

 
 

• IVO måste utreda också   

när andra än personal   

talar om saker som är fel i en LSS-verksamhet.  

  

• IVO ska regelbundet kontrollera LSS-gruppbostäder   

för att öka kvaliteten   

och minska risken för hot, våld och annat dåligt.  

  

• IVO ska kunna göra kontroller   

utan att tala om innan att de kommer  

om det finns misstankar om   

att LSS-verksamheten är dålig.  

  

• IVO ska kunna ge mer sanktioner än idag,   

alltså straff  

mot LSS-verksamheter som fungerar dåligt.  

  

• Regeringen ska göra en utredning om   

en särskild LSS-inspektion.  

LSS-inspektionen ska kontrollera LSS-verksamheter  

på ett bättre sätt.  

  

Kompetens i LSS-verksamheter  
  

Det här säger utredningen:  

Utredningen skriver om vad regeringen   

och olika myndigheter har gjort de senaste 10 åren  

för att öka kunskapen hos personal   

som arbetar i LSS-verksamheter.  

Det är viktigt att  

alla som arbetar i LSS-verksamheter  

har goda kunskaper.  

Då kan de som har rätt till insatser få insatser  

och kvaliteten i verksamheter blir bra.   

  

Kommuner och regioner ansvarar för   

att personalen har rätt utbildning   

och rätt kunskap.  
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FUB tycker:  

Varje år får vi höra om problem med hot, våld  

och andra övergrepp på gruppbostäder i Sverige.  

Många LSS-bostäder fungerar dåligt.  

  

Personalen måste vara många och ha rätt kunskap  

Personalen är mycket viktiga   

för de som bor i LSS-bostad.   

Om personalen arbetar bra   

med den som bor i LSS-bostad  

kan också kvaliteten i LSS-bostaden bli bra.  

  

Men personalen har ofta inte den kunskap   

som de behöver.  

Det kan vara kunskap om bemötande,  

om rätten att bestämma själv och att få delta,  

kunskap om intellektuell funktionsnedsättning   

och om autism.  

  

Det kan också vara kunskap om   

Alternativ och Kompletterande Kommunikation, AKK,  

kunskap om stöd som gör det lättare för en person att förstå   

eller kunskap om hur personalen kan uppmuntra   

vanor som är bättre för hälsan till exempel.  

  

LSS-bostäderna har ofta för lite personal.  

Det påverkar kvaliteten i LSS-bostaden.  

Det påverkar också om de som bor i LSS-bostaden  

kan ha aktiviteter på fritiden utanför LSS-bostaden.  

  

  

Personal börjar och slutar  

Många LSS-bostäder har personal   

som bara arbetar där en kort tid.  

Det är fler personal som arbetar deltid  

eller är vikarier 

jämfört med hur det var tidigare.   

Det gör att kvaliteten blir dålig.  

  

  

Information från misstankeregister och belastningsregister  

FUB tycker att lagen måste ändras  

så att personer som vill arbeta i en LSS-bostad för vuxna  

måste bevisa att de inte är misstänkta för brott 

eller har dömts för brott. 

Idag måste personer bevisa detta   

bara om de ska arbeta med LSS-verksamheter för barn.   
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Chefen ska vara på plats i verksamheten  

Det är viktigt för verksamheten   

att det finns en chef på plats   

som kan leda personalens arbete.  

  

Det är inte bra   

att en chef kan ha 4 till 7 olika verksamheter   

som hen är chef för   

och där hen ska leda arbetet.  
 

Handledning och reflektion  

Personalen behöver få handledning av en expert   

och tid för egen reflektion,  

alltså tid för att fundera    

på det arbete som hen gör.  

Det är viktigt för att det inte ska finnas våld,   

hot eller olika sorters tvång.  

  

Men för att kunna arbeta på ett bra sätt  

med personer med intellektuell funktionsnedsättning  

och med personer med autism  

är det också viktigt  

med personalens egen utveckling och mognad.  

  

 

 

 

 

FUB:s förslag:  

 
 

• Socialstyrelsens råd om vilka kunskaper   

LSS personal ska ha,  

ska istället vara regler och inte bara råd.  

  

Reglerna ska också säga   

att behoven hos de som bor i LSS-bostad  

ska bestämma   

hur mycket personal som måste finnas.   

  

• Lagen måste ändras  

så att personer som vill arbeta i en LSS-bostad för vuxna  

måste bevisa att de inte är misstänkta för brott  

eller dömda för brott.  

  

• En chef ska inte få ansvara för fler än två verksamheter  

för att få bra kvalitet i LSS-bostäder för vuxna.  

Chefens viktigaste uppgift är   

att leda personalen i arbetet.  
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• Personal som arbetar i LSS-verksamheter  

ska på bestämda tider få handledning  

och tid att tänka på hur de arbetar. 

  

 När en person har två olika roller   

– att både företräda en person och ge stöd enligt LSS  
  

FUB tycker precis som utredningen   

att systemet för god man och förvaltare  

ska ha regler för   

när det är samma person som är god man eller förvaltare  

och som också ger stöd enligt LSS.  

  

Den person som är god man eller förvaltare  

ska ha kunskap om funktionsnedsättningar  

och om lagar som LSS.  
 

  

 

 

 

FUB:s förslag:  

 

 
 

• Systemet för god man och förvaltare ska ha regler för  

när det är samma person som är god man eller förvaltare  

och som ger stöd enligt LSS.  

  

• Överförmyndare, goda män och förvaltare   

behöver mer kunskap.  

Med mer kunskap och tillsyn  

kan personer som har en god man eller förvaltare  

vara självständiga  

och goda mannen eller förvaltaren kan göra ett bra jobb.  

  

************************************************************* 

 

Riksförbundet skickade in sitt remissvar om LSS  

till Socialdepartementet i november 2020. 

 

Det finns att läsa på FUB:s webbplats: 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-

utredningen-2020.pdf 

 

 

 

 

 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf
https://www.fub.se/wp-content/uploads/2020/11/FUB-remissyttrande-LSS-utredningen-2020.pdf
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Kontaktpersoner på Riksförbundet FUB om LSS remissvaret: 

 

 

Eva Borgström 

e-post   eva.borgstrom@fub.se 

telefon 08 508 866 31 

 

 

 

Judith Timoney  

e-post judith.timoney@fub.se 

telefon  08 508 866 23 

 

 

 

Julia Henriksson 

e-post julia.henriksson@fub.se 

telefon 08 508 866 53 
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